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Bir Matematikçinin Savunmas›
Yazar: G. H. Hardy
Çeviren: Nermin Ar›k
TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar›, Cilt 3 (1993).
Yirminci yüzy›l›n en parlak
matematikçilerinden biri olarak
kabul edilen G.H. Hardy’nin
“Gerçek anlamda matematik
nedir?” sorusu üzerine haz›rlad›¤› felsefi bir yap›t... Bu küçük
kitap, matematik ya da felsefeyle ilgili herkesin kütüphanesinde bulunmas› gereken önemli bir yap›tt›r.
Usta matematikçi Hardy, kitab›nda, okura
gerçek anlamda matemati¤in ne oldu¤unu örnekler
vererek anlatmaya çal›ﬂ›yor. Hardy’nin matemati¤i bilimden ziyade sanat olarak ve araﬂt›rma yapan
matematikçileri de sanatç› olarak alg›lad›¤›n› anl›yoruz. Ayr›ca, sanat dallar› aras›nda matemati¤in
hermetik bir yap›da oldu¤unu, bu nedenle sanat
dallar› aras›nda matemati¤in en elitist konumda
oldu¤unu da anl›yoruz.
Kitap, C.P. Snow’un Cambridge ve Oxford
üniversitelerinin 1930’lu y›llardaki entellektüel atmosferini de betimleyen, son derece renkli uzun
önsözüyle baﬂl›yor ve 29 k›sa bölümden oluﬂuyor.
Pek çok bölümde, güncel araﬂt›rma konular›ndan
yans›malarla dolu. Mutlaka
okunmal›!

Bir Say› Tut
Yazar: Malcolm E. Lines
Çeviren: Nermin Ar›k
TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar›, Cilt 96 (1997).
Orijinal olarak Institute of
Physics Publishing (Fizik Ensti* ‹stanbul Bilgi Üniversitesi, Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.

tüsü Bas›mevi) taraf›ndan “Think of a Number”
ad›yla 1990’da yay›mlanm›ﬂt›r. Kitab›n yazar› Malcolm Lines, kat› hal fizi¤i üzerinde çal›ﬂan bir bilim
insan›, ancak say›lar›n gizemli dünyas›n› bir matematikçi ustal›¤›yla okura sunmay› baﬂarm›ﬂ. Gerçekten de Fibonacci ve Lucas dizilerinin do¤ada
karﬂ›m›za nas›l ç›kt›¤›, modüler aritmeti¤in nas›l
kriptografi ve ulusal güvenlik konular›nda kullan›ld›¤›, küre paketleme problemi, fraktaller, kaos teorisi gibi pek çok güncel araﬂt›rma konular› örnekler verilerek incelenmiﬂ. Dikkatle okunmas› gereken
bir kitap... Matematik merakl›lar›na ve ö¤rencilerine öneririm.

Matematik Oyunlar›
Yazar: Ahmet Arduç
Alfa, Nisan 2003.
Kitab›n ad› kitab›n konusunu tam anlat›yor. Ahmet
Arduç matematiksel analize
olanak sa¤layan oyunlar› ele
alm›ﬂ. Bat›’da ayn› konuda
yüz y›llardan beri yüzlerce kitap yay›mlanm›ﬂt›r. Ülkemizde san›r›m bir ilk, ilk de¤ilse de ilklerden biri. Matematik ö¤retmenlerine, s›n›f ö¤retmenlerine, analara babalara ve elbette gençlere özellikle önerilir.
Oyun adlar› Türkçe olsayd› daha iyi olurdu.
“Skittles”, “Oddswins” gibi birçok oyun ‹ngilizce
ad›yla verilmiﬂ. Bence hiç gere¤i yoktu. Umar›z bir
sonraki bas›ma bu adlar Türkçeleriyle de¤iﬂir.
Asl›nda kitaptaki birçok oyun baﬂl› baﬂ›na bir
kitap olabilecek önemde.
Günün birinde birileri e¤itimin bir bedeli oldu¤una ikna olup bu kitab›n çok daha albenilisini yay›mlamaya karar verir diye umuyoruz.
Böyle bir inisiyatif ald›¤› için Ahmet Arduç’u
kutlar›z. ♥
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